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Notat til Landsbyggefonden orienterer nr. 317 af 28. januar 2003 
 

 

Indkaldelse af demonstrationsprojekter. 
 

 

Baggrund. 
 
i ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 317 opfordres almene boligorganisationer til at 
fremsende forslag om støtte til demonstrationsprojekter, som kan styrke den enkelte 
afdelings konkurrenceevne og som kan være af generel interesse. Der henvises 
endvidere til ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 313 af 20 december 2002 om den nye 
renoveringsstøtteordning gældende fra 1. januar 2003. 
 
I § 14 i fondens regulativ af 11. december 2002 om støtte til opretning mv. er der skabt 
mulighed for at iværksætte demonstrationsprojekter med henblik på at få tilvejebragt et 
erfaringsgrundlag med anvendelse af de udvidede støttemuligheder i den nye ordning.  
 
De nye støttemuligheder til fysiske arbejder skal ses på baggrund af den behovs-
undersøgelse som blev udsendt med ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 287 af 5. april 
2001. Her blev det dokumenteret, at der i de kommende år er et betydeligt behov for en 
vifte af investeringer for at fastholde og udvikle de almene boligers attraktionsværdi og 
konkurrenceevne. Behovsundersøgelsen suppleres af analysen af 50’er boligen - en 
publikation fra Projekt renovering nr. 284 - februar 1999. Der kan også henvises til den 
beskrivelse, som Københavns Kommune og københavnske boligorganisationer 
publicerede i 2001 - om ældre almene boliger opført før 1960.  
 
 

Formål. 
 
En realisering af konkrete demonstrationsprojekter med baggrund i ovennævnte 
undersøgelser mv. og en udvikling af nye ideer, indsatstyper mv. vil kunne være et 
vigtigt grundlag for fondens forvaltning af de nye muligheder. Den nye ordning er ikke 
(som tidligere) begrænset til kun en vurdering af konkrete skadestyper. Der vil dog 
fortsat efter en konkret vurdering kunne gives støtte til udbedring af bygge-skader i 
alment byggeri ikke omfattet af byggeskadefondene - og samtidig også udføres en 
række arbejder med støtte til forbedring/opretholdelse af en almen afdelings 
konkurrenceevne. 
 
Det er således det centrale formål at gennemføre et antal konkrete demonstrations-
projekter for at kunne dokumentere og synliggøre effekter af konkrete projekter med 
henblik på en forbedring af attraktionsværdien i almene boligafdelinger. Det er også  
et formål med en realisering af de udvalgte projekter, at fonden får en række erfaringer 
om de nye muligheder og det dermed bidrager til udvikling af en ny praksis.  
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Valg af afdeling, emner mv. 
 



På baggrund af behovsundersøgelsen står det klart, at der i byggerier før og efter den 2. 
verdenskrig er et stort og meget varieret behov for renovering, genopretning mv. Det kan 
skyldes, at forudsætningerne på boligmarkedet har ændret sig markant. Det der for 50 
år siden var attraktivt, kan i dag være utidssvarende på en række områder. Det kan også 
skyldes, at disse afdelinger ikke selv har fulgt op med løbende forbedringer mv. De har 
således ikke været i takt med tiden og bringes dermed ind i en stadig vanskeligere 
situation. 
 
Sådanne afdelinger findes i næsten alle større byer, ofte centralt beliggende idet byen er 
vokset videre. Det kan som i de store byer være karreer med megen trafikstøj - 
bygninger i 4-5 etager uden elevator, og sparsomme friarealer mv. Parkbebyggelser 
med ensformige friarealer mv. er meget dominerende i den periode. Mange af disse 
afdelinger har ofte et relativt lavt huslejeniveau, men også et stort behov for en række 
fysiske arbejder. Der er mange små lejligheder og disse bliver vanskelige at benytte for 
ældre mv. Rækkehuset er en almindelig boligform fra denne periode og denne 
bygningstype med dens muligheder og begrænsninger kan også være et emne for 
afprøvning af en bredere fysisk indsats. Et element i udvælgelsen vil også være at 
medtage afdelinger med bygninger af bevaringsværdi, gode eksempler på boligkvalitet 
og tidstypisk arkitektur. 
 
De emner, som ønskes afprøvet, er bl.a. beskrevet i behovsundersøgelsen. Denne er et 
oplæg til inspiration. Hertil kan føjes nye ideer, men sådan at vægtningen af indsatstyper 
afspejler det lokale behov. Som særlige emnekredse vil fonden søge at få erfaringer om 
dels lejlighedssammenlægninger, dels om øget tilgængelighed - elevatorer mv. Der 
efterspørges især projekter, som har en generel anvendelighed og eventuelt nye 
løsningsmodeller. 
 
Afdelinger med særprægede og specielle bygningstyper er ikke den umiddelbare 
målgruppe. Fonden har endvidere et betydeligt erfaringsmateriale om renovering af det 
industrialiserede byggeri fra 1960’erne og 1970’erne og derfor vil afdelinger fra denne 
periode ikke umiddelbart være i fokus.  
 
Det giver ingen mening at fremsende et større antal forslag og boligorganisationer 
(forretningsførerorganisationer/andelsselskaber) med mange afdelinger må nøje 
prioritere ansøgningerne. Der vil kun blive udpeget et begrænset antal demonstra-
tionsprojekter. Fonden vil i udvælgelsen af demonstrationsprojekterne søge at tage de 
fornødne geografiske hensyn. 
 

 

Indhold. 
 
Der efterspørges projekter med vægt på en sammenhængende fremtidsorienteret 
indsats. Det indebærer, at de nuværende forhold i afdelingen bliver beskrevet og 
analyseret i en helhedsplan – i stil med kravene ved ansøgning om omprioritering mv. 
Helhedsplanen for demonstrationsprojektet må dernæst indeholde en beskrivelse  
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af nogle visioner og strategiske overvejelser og de mål der skal opfyldes ved 
realiseringen. Det leder videre frem til nogle konkrete forslag til investeringer.  
Det er vigtigt, at der er sammenhæng og perspektiv i forslagene, samt at det 
sandsynliggøres, at netop de foreslåede indsatsområder er de rette for den pågældende 
afdeling. 
 



Der bør i ansøgningen gøres rede for samarbejdsforholdene for de parter, som 
forventes at deltage i planlægningen og realiseringen af demonstrationsprojektet. Det 
drejer sig dels om samarbejdet mellem afdelingen og administrationen, de tilknyttede 
(tekniske) rådgivere, med kommunen og andre lokale samarbejdspartnere. 
 
 

Støttemuligheder. 
 
Støtte efter de nye regler (almenboliglovens § 91) kan kun ydes til fysiske arbejder, men 
støttemulighederne er dog langt mere rummelige og fleksible end med den nu 
ophævede ordning. Det vil i alle tilfælde være nødvendigt, at der udarbejdes en grundig 
tilstandsrapport suppleret med særlige tekniske undersøgelser mv. Tilstandsrapporten 
kan evt. fremsendes efterfølgende. 
 
Der kan efter bestemmelserne ydes støtte til opretning af nedslidte større bygningsdele, 
til udbedring af bl.a. byggeskader, øget vedligeholdelse for at modvirke nedbrydning af 
væsentlige konstruktioner, til forbedringer - f.eks. isoleringsarbejder, sanitære 
installationer mv. Disse emner skal beskrives og prissættes så godt som muligt baseret 
på som minimum et skitseprojekt og erfaringstal. Fonden vil lægge stor vægt på, at de 
foreslåede fysiske arbejder har sammenhængskraft og virker overbevisende 
byggeteknisk og arkitektonisk.  
 
Det vil fortsat være muligt at give støtte til ombygning af lejligheder med henblik på en 
tilpasning af lejlighedssammensætningen. Der er tillige åbnet op for at give støtte 
sammenlægning af små lejligheder til mere velfungerende familieboliger. I den 
forbindelse skal det nævnes, at der også er skabt en særlig forpligtigelse for fonden til at 
arbejde for bedre tilgængelighed i den eksisterende boligmasse. Derfor efterspørges der 
også forslag og ideer med generelle tiltag for bedre tilgængelighed og installation af 
elevatorer i demonstrationsprojekterne. På grund af de relativt beskedne midler skal det 
understreges, at den generelle nytteværdi her vægter tungt ved udvælgelsen. Fonden vil 
lægge afgørende vægt på at de foreslåede ombygninger mv. er af god brugsmæssig 
kvalitet med hensyn til indretning, dagslysforhold, indeklima mv., samt at udgiftsniveauet 
er rimeligt. Der skal fremsendes tegningsmateriale af lejlighedsplaner før og efter 
ombygning.   

 
Endelig videreføres mulighederne for støtte til miljøforbedring af udearealer, etablering 
af beboerfaciliteter mv. Her lægges der vægt på de faktiske fysiske forhold, idet tæt-lave 
afdelinger som udgangspunkt ikke kan opnå støtte til disse formål. Hovedvægten af 
indsatsen bør være beplantning og fornyelse af lege- og opholdsarealer, bedre 
udendørs belysning, kriminalitetsforebyggelse og andre tryghedsskabende forhold. 
Etablering af beboerhuse skal efter en konkret vurdering være på et acceptabelt 
økonomisk niveau. 
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Der kan ikke gives renoveringsstøtte efter de nye bestemmelser til organisatoriske, 
forvaltningsmæssige udviklingsprojekter. Sådanne tiltag er yderst velkomne i 
helhedsplanen, men kan som nævnt ikke støttes efter renoveringsstøtteordningen, jf. 
almenboligloven § 91. 

 

 

Økonomi. 
 



Der opstilles et budget for de ønskede investeringer (excl. uforudseelige udgifter) 
baseret på et kendt prisindex inkl. moms og max. 25 % omkostninger. Inve-steringerne 
fordeles i de omtalte kategorier/emner. Det skyldes, at det skal være muligt at kunne 
fastsætte den konkrete beboerbetaling, som i gennemsnit for alle sager per år skal være 
3,4 % excl. gebyrer i udgangspunktet.  
 
Der bør gives forslag til finansiering af de ønskede arbejder, herunder lejeforhøjelse i 
afdelingen og boligorganisationens egetbidrag. Der er øgede krav til selvfinansiering i 
den nye ordning. Størst mulige lejeforhøjelser er den primære kilde til dækning af 
investeringerne, dernæst følger midler fra boligorganisationens egenkapital og 
trækningsret. Først herefter ydes LBF-støtte til finansieringslånene. Vurderingen og den 
konkrete fastsættelse heraf vil blive baseret på fondens erfaringer fra 
omprioriteringssagerne, særlig driftsstøtte mv. 
 

 

Ansøgningerne.  
 
Der er ingen særlige formkrav til ansøgningerne. Der kan dog henvises til den  
systematik, som anvendes i driftsstøttesager til en beskrivelse af afdelingens grunddata 
mv., jf. Landsbyggefondens hjemmeside, www.lbf.dk, under 
”Dokumenter>Ansøgninger”. Der skal derudover udarbejdes et forslag til helhedsplan 
efter de retningslinier, som er nævnt ovenfor.  
 
Helhedsplan og systematik bilagt eventuelle rapporter, tegninger, fotos mv. fremsendes 
til fonden. Boligorganisationen kan anmode kommunen om dennes forhåndsstillingtagen 
til ansøgningen, herunder om kommunen evt. senere vil være sindet at indstille en 
godkendelse af sagen til fonden - og dermed også påtage sig de fornødne 
garantiforpligtigelser jf. reglerne herfor. Behandlingen af skema ABC kan foretages 
efterfølgende. Den endelige beboervedtagelse af helhedsplanen kan vente til sagen er 
blevet forhandlet på plads senere i forløbet. 
 
Ansøgningen vedlægges de fornødne oplysninger om projektkoordinering og en 
realistisk tidsplan. Der skal være afsat et råderum til, at der kan opstå forskydninger i 
forløbet, i form af tidspres, uforudsete hændelser mv. Fonden må derfor tage forbehold 
om senere udskydelse af projekter, hvis aftalte terminer, beboertilslutning, kommunal 
tiltrædelse og indstilling til fonden mv. ikke kan overholdes. 

 
Den indsats, der forventes af de udvalgte boligorganisationer kan godt sammenlignes 
med andet konkret forsøgs- og udviklingsarbejde. De deltagende boligorganisationer må 
da også være villige til at medvirke i evaluering, publicering af delresultater, evt.  
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deltagelse i seminarer mv. under forløbet for de projekter, som opnår støtte. Det skal 
bemærkes, at der ikke vil kunne gives særskilt støtte til en evaluering af det enkelte 
projekt, da den nye ordning er en støtteordning for fysiske arbejder. Fonden vil dog søge 
gennemført en overordnet evaluering m.m., eventuelt i samarbejde med andre 
interessenter. Dermed bliver der mulighed for at vurdere de nye støttemuligheders 
virkninger og for eventuelt at kunne foretage eventuelle justeringer af administra-tionen 
af ordningen på baggrund af konkrete resultater. 

 

Udvælgelse. 
 



Vurderingsgrundlaget for udvælgelsen af de konkrete projekter vil bl.a. være fondens 
erfaringer med varetagelsen af særlig driftsstøtte (landsdispositionsfonden), de 3 love 
der har været om omprioritering mv. og støtten til byggeskadefinansiering mv.  Der vil 
især blive lagt vægt på: 
 
- Styrkelse af konkurrenceevne og attraktionsværdi. 
- Generel anvendelighed med et visionært indhold. 
- Realistisk at gennemføre og økonomisk afbalanceret. 
- God byggeteknisk og arkitektonisk kvalitet. 
 

 

Frister mv. 
 
For at komme i betragtning skal ansøgning fra en boligorganisation om at deltage med 
et demonstrationsprojekt for en afdeling være indsendt til Landsbyggefonden 

senest den 1. maj 2003 - og der er ikke mulighed for fristforlængelse. 
 
Ansøgningerne vil blive vurderet af fonden i maj 2003. Efter at fondens bestyrelse primo 
juni 2003 har behandlet en indstilling om udvalgte projekter vil der herefter  tilgå besked 
til alle, som har indsendt ansøgninger. 
 
Ønsker om yderligere oplysninger vedrørende indhold, procedure mv. kan evt. rettes til 
Birger R. Kristensen (tlf. direkte 33762112) eller Anker Jensen (tlf. direkte 33762110). 
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